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PS 20/19 Utlegging til høring. Kommuneplanens samfunnsdel Nore og Uvdal kommune
2019 - 2035

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet i Nore og Uvdal legger med dette ut forslag til «Kommuneplanens
samfunnsdel 2019 – 2030 Nore og Uvdal kommune» datert 23.05.2019 til høring og
offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 11-14.
Høringsfristen settes til 15. august 2019.

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Saken ble behandlet med 6 representanter.
Lars Fullu (Sp) fremmet følgende forslag:
«Det som omhandler FN’s bærekraftmål strykes.»
VOTERING:
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Fullu sitt forslag, ble
rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 1 stemme.

Vedtak Formannskap- 03.06.2019:
Formannskapet i Nore og Uvdal legger med dette ut forslag til «Kommuneplanens
samfunnsdel 2019 – 2035 Nore og Uvdal kommune» datert 23.05.2019 til høring og
offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 11-14.
Høringsfristen settes til 15. august 2019.

PS 21/19 Høringsuttalelse. Regional plan for Hardangervidda 2019 - 2035

Rådmannens forslag til innstilling:
Nore og Uvdal kommunestyre har merknader til følgende punkt i forslag til Regional plan for
Hardangervidda 2019 - 2035:
Punkt 2.4 Veier – bygging og drift.
Det åpnes for et 4-årig prøveprosjekt med vinteråpen veg for fv 124 Tessungdalen-ImingfjellUvdal fra og med 2019/2020.
Følgende retningslinjer legges til grunn:
1. Vegen er åpen om vinteren på dagtid mellom 07.00 og 22.00.
2. Det skal være stopp- og parkeringsforbud fra brøytingens oppstart til siste fredag før
palmesøndag langs hele strekningen mellom bom v/Småroi i Tinn og bom v/Sønstevann
i Nore og Uvdal.
3. Ved brøyting, utbedringer og opparbeidelse av snuplasser for brøytebil og andre
nødvendige tiltak langs vegen, skal det legges vesentlig vekt på villreinhensyn.
4. Vegen stenges på kort varsel dersom det er signaler om at villreinen beveger seg inn
mot området og på trekk ut mot Lufsjåtangen. Nødvendig informasjon og skilting må
opprettes ved start på vegen i Austbygde og ved Bjerkeflåta i Uvdal.
5. På strekningene utenfor bom kan eksisterende veger og parkeringsplasser opprettholdes
med de samme bruksmuligheter som i dag, forutsatt at dette ikke er i strid med
villreinens arealbruk.

6. Dersom erfaringene etter prøveperioden tilsier at strekningen skal være en helårsveg,
må det vurderes å videreføre stopp- og parkeringsforbud i vinterhalvåret via en
langsiktig hjemmel basert på hensynet til villreinen.
Punkt 2.9 Gjerder i utmark.
Alternativ a)
Sauegjerder kan etter nærmere vurdering oppføres, når det ikke er til hinder for villrein og
annet vilt. Gjerder som er til hinder for villreintrekk, tillates ikke. Ved eventuelle unntak, som å
begrense trekk pga. fare for sykdom og smittespredning, må det settes vilkår om tidsbegrenset
bruk.
Punkt 3.1 Nasjonalt villreinområde.
Alternativ b)
Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig utvides når dette er nødvendig for videre
drift. Nærmere rammer for dette avklares i kommunens videre planlegging.

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Saken ble behandlet med 6 representanter.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
Nore og Uvdal kommunestyre har merknader til følgende punkt i forslag til Regional plan for
Hardangervidda 2019 - 2035:
Punkt 2.4 Veier – bygging og drift.
Det åpnes for et 4-årig prøveprosjekt med vinteråpen veg for fv 124 Tessungdalen-ImingfjellUvdal fra og med 2019/2020.
Følgende retningslinjer legges til grunn:
1. Vegen er åpen om vinteren på dagtid mellom 07.00 og 22.00.
2. Det skal være stopp- og parkeringsforbud fra brøytingens oppstart til siste fredag før
palmesøndag langs hele strekningen mellom bom v/Småroi i Tinn og bom v/Sønstevann i
Nore og Uvdal.
3. Ved brøyting, utbedringer og opparbeidelse av snuplasser for brøytebil og andre
nødvendige tiltak langs vegen, skal det legges vesentlig vekt på villreinhensyn.
4. Vegen stenges på kort varsel dersom det er signaler om at villreinen beveger seg inn mot
området og på trekk ut mot Lufsjåtangen. Nødvendig informasjon og skilting må opprettes
ved start på vegen i Austbygde og ved Bjerkeflåta i Uvdal.
5. På strekningene utenfor bom kan eksisterende veger og parkeringsplasser opprettholdes
med de samme bruksmuligheter som i dag, forutsatt at dette ikke er i strid med villreinens
arealbruk.
6. Dersom erfaringene etter prøveperioden tilsier at strekningen skal være en helårsveg, må
det vurderes å videreføre stopp- og parkeringsforbud i vinterhalvåret via en langsiktig
hjemmel basert på hensynet til villreinen.

Punkt 2.9 Gjerder i utmark.
Alternativ a)
Sauegjerder kan etter nærmere vurdering oppføres, når det ikke er til hinder for villrein og
annet vilt. Gjerder som er til hinder for villreintrekk, tillates ikke. Ved eventuelle unntak, som å
begrense trekk pga. fare for sykdom og smittespredning, må det settes vilkår om tidsbegrenset
bruk.
Punkt 3.1 Nasjonalt villreinområde.
Alternativ b)
Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig utvides når dette er nødvendig for videre
drift. Nærmere rammer for dette avklares i kommunens videre planlegging.

PS 22/19 Vedlikehold av kommunale bygninger - tilleggsbevilgning 2019

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Det tilleggsbevilges 1,5 mill. kr over driftsbudsjettet 2019 til vedlikehold av
følgende kommunale bygg:
o Rødberg skole
o Rødberg Barnehage
o Bergtun Omsorgssenter
o Rødberghallen
o Grotta
o Numedalshallen
o Uvdal Herredshus
o Industribygg Gvammen
Bevilgningen finansieres ved bruk av 1,2 mill. kr av disposisjonsfond og 0,3 mill.
kr fra momskompensasjon.
2. Det tilleggesbevilges 4,0 mill. kr inkl. mva over investeringsbudsjettet for 2019 til
omlegging av tak på Bergtun omsorgssenter bygg A og B.
Bevilgningen finansieres ved ubrukte lånemidler på 0,9 mill. kr, udisponerte midler
på 2,3 mill. kr og 0,8 mill. kr i momskompensasjon.

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Saken ble behandlet med 6 representanter.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
1.Det tilleggsbevilges 1,5 mill. kr over driftsbudsjettet 2019 til vedlikehold av følgende
kommunale bygg:
o Rødberg skole
o Rødberg Barnehage
o Bergtun Omsorgssenter
o Rødberghallen
o Grotta
o Numedalshallen
o Uvdal Herredshus
o Industribygg Gvammen
Bevilgningen finansieres ved bruk av 1,2 mill. kr av disposisjonsfond og 0,3 mill.
kr fra momskompensasjon.
2.Det tilleggesbevilges 4,0 mill. kr inkl. mva over investeringsbudsjettet for 2019 til
omlegging av tak på Bergtun omsorgssenter bygg A og B.
Bevilgningen finansieres ved ubrukte lånemidler på 0,9 mill. kr, udisponerte midler
på 2,3 mill. kr og 0,8 mill. kr i momskompensasjon.

PS 23/19 Evaluering av kommunens samlede næringsutviklingsarbeid, arbeidsgruppas
rapport og anbefalinger.

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret tar arbeidsgruppas rapport «Evaluering av kommunens samlede
næringsutviklingsarbeid» til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å lyse ut kjøp av næringsutviklingstjenester innenfor
en ramme av 2,5 mill. kr.
3. Avtalen bør ha minst 6 års varighet med en klausul om revidering av innhold i
avtalen annethvert år.
4. Rapportens anbefalinger inngår som grunnlag for fremtidig planer i kommunen,
herunder revidering av kommunens næringsplan og årlig handlingsprogram med
budsjett.

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Saken ble behandlet med 6 representanter.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
1. Kommunestyret tar arbeidsgruppas rapport «Evaluering av kommunens samlede
næringsutviklingsarbeid» til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å lyse ut kjøp av næringsutviklingstjenester innenfor en
ramme av 2,5 mill. kr.
3. Avtalen bør ha minst 6 års varighet med en klausul om revidering av innhold i
avtalen annethvert år.
4. Rapportens anbefalinger inngår som grunnlag for fremtidig planer i kommunen,
herunder revidering av kommunens næringsplan og årlig handlingsprogram med
budsjett.

PS 24/19 Tertialrapport 1 2019

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rådmannens tertialrapport per 30.04.19 tas til orientering.
2. Det overføres kr 200 000 kroner ekskl. mva. fra investeringsbudsjettet til skolens
driftsbudsjett med opprinnelig finansiering (disposisjonsfond).

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Økonomisjef Anne Rudi orienterte til tertialrapporten.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
1. Rådmannens tertialrapport per 30.04.19 tas til orientering.
2. Det overføres kr 200 000 kroner ekskl. mva. fra investeringsbudsjettet til skolens
driftsbudsjett med opprinnelig finansiering (disposisjonsfond).

PS 25/19 Regnskap og årsrapport 2018

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det framlagte årsregnskapet for 2018 med driftsregnskap, investeringsregnskap og
balanse vedtas.
2. Nore og Uvdal kommunes årsrapport for 2018 vedtas.
3. Mindreforbruk i 2018 på 1,1 mill. kr avsettes til disposisjonsfond.

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Økonomisjef Anne Rudi orienterte til årsregnskapet.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med 6 representanter.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
1. Det framlagte årsregnskapet for 2018 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse
vedtas.
2. Nore og Uvdal kommunes årsrapport for 2018 vedtas.
3. Mindreforbruk i 2018 på 1,1 mill. kr avsettes til disposisjonsfond.

PS 26/19 Revidering av strategi for Kongsbergregionen - høring

Rådmannens forslag til innstilling:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Lars Fullu (Sp) fremmet forslag:
«Det som omhandler FN’s bærekraftmål strykes.»
Eli Hovd Prestegården (Sp) fremmet forslag:
«Forslag til strategi for Kongsbergregionen 2019 - 2030 støttes.»
VOTERING:
Ordføreren sitt forslag ble satt opp mot Fullu sitt forslag, og ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
Forslag til strategi for Kongsbergregionen 2019 - 2030 støttes.

PS 27/19 Endring i samarbeidsavtale og vedtekter i Kongsbergregionen IKT

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedtekter og samarbeidsavtale for Kongsbergregionen IKT vedtas slik de fremgår av
vedlegg til saken og erstatter eksisterende vedtekter og samarbeidsavtale.

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
Vedtekter og samarbeidsavtale for Kongsbergregionen IKT vedtas slik de fremgår av
vedlegg til saken og erstatter eksisterende vedtekter og samarbeidsavtale.

PS 28/19 Etablering av Viken kommunerevisjon IKS

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Nore og Uvdal kommune slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og
Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS.
2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelse og frem til
31.12.2019.
3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 1.1.2020 som gjelder fra og med
1. 1.2020.
4. Som medlem og varamedlem av representantskapet i Viken kommunerevisjon IKS velges:
……………………. (medlem)
…….……………… (varamedlem)

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Ordføreren fremmet forslag om at ordfører og varaordfører velges som medlem og varamedlem i Viken
kommunerevisjon IKS (punkt 4)

Rådmannens forslag til innstilling, og valget av representanter ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
1. Nore og Uvdal kommune slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og
Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS.
2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelse og frem til
31.12.2019.
3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 1.1.2020 som gjelder fra og med
1. 1.2020.

4. Som medlem og varamedlem av representantskapet i Viken kommunerevisjon IKS velges:
Ordfører (medlem)
Varaordfører (varamedlem)

PS 29/19 Nore barnehage, uteområde - omdisponering av bevilgning

Rådmannens forslag til vedtak:
Det overføres kr 250 000 inkl. mva. fra prosjekt 8232 «Rødberg barnehage,
asfaltering/drenering P-plass» til dekning av merkostnader ved prosjekt 8210 «Nore
barnehage».

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
Det overføres kr 250 000 inkl. mva. fra prosjekt 8232 «Rødberg barnehage,
asfaltering/drenering P-plass» til dekning av merkostnader ved prosjekt 8210 «Nore
barnehage».

PS 30/19 Om endring av betingelser for næringslån bevilget til Miljøringen Holding AS

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Nore og Uvdal kommune gir utsettelse på tilbakebetaling av lån til Uvdal Skisenter
Holdning AS med 5 år fra siste forfall 01.11.18, jf. kommunestyresak 71/09 og
69/12.
2. Rentebetingelsene endres ikke og renter betales to ganger pr. år i tråd med
nåværende låneavtale i hele 5-årsperioden.
3. Kommunestyret forutsetter at kommunens pantesikkerhet for lånet ikke svekkes.

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Eli Hovd Prestegården (Sp) ville ha sin habilitet vurdert.
Hun ble vurdert inhabil og forlot møtet. Saken ble behandlet med 6 representanter.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
1. Nore og Uvdal kommune gir utsettelse på tilbakebetaling av lån til Uvdal Skisenter
Holdning AS med 5 år fra siste forfall 01.11.18, jf. kommunestyresak 71/09 og 69/12.
2. Rentebetingelsene endres ikke og renter betales to ganger pr. år i tråd med nåværende
låneavtale i hele 5-årsperioden.
3. Kommunestyret forutsetter at kommunens pantesikkerhet for lånet ikke svekkes.

PS 31/19 Prinsipper for energivalg og byggemateriale ved bygging av bolig for barn og
unge med spesielle behov

Rådmannens forslag til innstilling:
Følgende prinsipper for valg av energiforsyning og byggemateriale ved bygging av bolig for
barn og unge med spesielle behov skal legges til grunn for anbudsutlysningen:
-

Valgt energikilde er direktevirkende elektrisk oppvarming kombinert med vedfyring
som spisslast. Det vurderes bruk av solceller på tak som supplement.
Bygget oppføres etter passivhusstandard.
Bygget oppføres i massivtre som primære byggemateriale så langt det er
hensiktsmessig.

---------------IKKE slett denne linjen-----------her slutter innstillingen----------

Behandling Formannskap- 03.06.2019:
Håvard Kjøntvedt Sp) fremmet forslag:
Nytt første strekpunkt:
-

Valgt energikilde blir minimum alt. 3. Videre vurdering av energikilde tas i et senere
stadie av prosjektet.»

VOTERING:

Først ble det votert mellom to alternative første strekpunkt. Rådmannens forslag ble vedtatt
med 6 mot 1 stemme. Til slutt ble hele rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling Formannskap- 03.06.2019:
Følgende prinsipper for valg av energiforsyning og byggemateriale ved bygging av bolig for
barn og unge med spesielle behov skal legges til grunn for anbudsutlysningen:
-

Valgt energikilde er direktevirkende elektrisk oppvarming kombinert med vedfyring
som spisslast. Det vurderes bruk av solceller på tak som supplement.
Bygget oppføres etter passivhusstandard.
Bygget oppføres i massivtre som primære byggemateriale så langt det er
hensiktsmessig.

